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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 67 
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

12.09.2019 година 
 

Днес 12.09.2019 г. от 17.00 часа в зала № 1 на НЧ „ Съзнание“ гр. Исперих  се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Исперих. 

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 27 общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници Виргиния Станкова и Зейти Фераим. 

Заседанието е насрочено  по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 40, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих. 

На редовното заседание присъстват Кмета на община Исперих, заместник 

кметовете  на Община Исперих г-жа Айджан Бейтула и г-жа Нехире Юмер. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преди да преминем към разглеждане на проекто дневения ред искам да Ви 

информирам, че в деловодството на Общински съвет Исперих е постъпило писмо с № 

2/06.09.2019г. от Общинска избирателна комисия – Исперих във връзка с постъпило 

заявление от Бехчет Сюлейман – общински съветник от ПП „ Движение за права и 

свободи“, с което същия заявява, че желае да бъдат прекщратени неговите правомощия 

като общински съветник. 

 С Решение № 12 – МИ от 06.09.2019г. Общинска избирателна комисия прекратява 

пълномощията на общинския съветник, избран с кандидатската листа на ПП „ Движение 

за права и свободи“ и обявява за избран следващия в листата за общински съветник Ферай 

Ахмедова Сабит. 

 Моля, г-жо Сабит заповядайте на банката за да положите клетва. Повтаряйте след 

мен. 

„ Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се 

ръководя от интересите на гражданите от Исперихска община и да 

работя за тяхното благоденствие”. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря и честито от този момент възникват правомощията Ви като общински 

съветник. 

 

 Имате ли предложение по предварително обявения дневен ред. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Правя предложение за включване като т.7 от дневния ред докладна записка от 

Айджан Бейтула – заместник – Кмет на община Исперих относно: Проектни предложение 

по процедура BG05M90P002-2.033 – МИГ Исперих „ Социално-икономическа интеграция 

на маргинализирани общности“. Докладната е разгледана на заседание на постояните 

комисии днес. 

 Има ли други предложения по проекта за дневен ред. 

 Няма. 

Преминаваме към гласуване, като т.7 в предварително обявения дневен ред да бъде 

включена  докладна записка от Айджан Бейтула – заместник – Кмет на община Исперих 

относно: Проектни предложение по процедура BG05M90P002-2.033 – МИГ Исперих „ 

Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“. 

Моля, колеги да гласуваме. 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 

 

 Преминаваме към гласуване на целия дневен ред. 

 Заповядайте. 

 

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 

1. Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 31.12.2018 г. 

2. Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 
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Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих 

към 30.06.2019 г. 

3. Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Освобождаване на г-жа Джанан Мустафа Родоплу от длъжност 

Прокурист на „ ОБЩИНСКА АПТЕКА – ИСПЕРИХ“ ЕООД 

4. Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Удължаване срока на договор между община Исперих и „Експресбанк“ 

АД за наем на помещение от първи етаж на административна сграда в град Исперих 

5. Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Разработване на ПУП – ПП / парцеларен план/ за изграждане на директен 

разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена 

мощност на „ Каолин „ ЕАД гр. Сеново, з производство на продукти от индустриални 

материали в гр. Дулово – Промишлена зона – Юг, на територията на Община Исперих за 

имоти извън границите на урбанизирани територии, / Землище на гр. Исперих, с. Лъвино, 

с. Китанчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево/ обл. Разград и одобряване на 

задание. 

6. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на община 

Исперих. 

Относно: Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 „Подкрепа за лицата 

с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

 

7. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник – Кмет на община 

Исперих относно: Проектни предложение по процедура BG05M90P002-2.033 – 

МИГ Исперих „ Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности“. 

 

8. Изказвания, питания и становища на граждани. 

 

9. Разни. 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 31.12.2018 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 
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С Решение № 461, протокол № 41 от 01.02.2018 год. на Общински съвет-Исперих бе приет 

бюджета на община Исперих за 2018 год. в размер на  18 343 953 лв.: 

в т.ч. за: 

държавни дейности   –  12 112 486 лв.; 

общински дейности  –    5 642 785 лв.; 

дофинансиране на ДД -     588 682 лв.; 

 

I. ПРИХОДИ 

 

    Към 31.12.2018 г. рамката на бюджета на община Исперих е увеличена с 2 719 489лв.  

 като промяната по дейности е както следва: 

 

за дейностите държавна отговорност                                                         1 207 157 лв. 

за дейностите общинска отговорност                                                        1 512 332 лв. 

 

в т.ч. нетно изменение по параграфи 

1. Увеличена обща субсидия §§ 31-11                                                       640 383 лв. 

- Корекция във връзка промяна на натуралните 

 показатели във функция „Здравеопазване”                                          -1 080 лв. 

- Средства за възстановяване на транспортните разходи 

или на разходите за наем по месторабота  

на педагогическите специалисти          32 569 лв. 

- Корекция във връзка с промяна на натуралните показатели 

 за медицинско обслужване в здравни кабинети в детските градини, 

училища и в яслените групи към детските градини, 

съгласно информационната система на МОН                                    18 703 лв. 

- Средства за закупуване на учебници, учебни комплекти 

 и учебни помагала за децата и учениците в общинските 

 детски градини и училища           94 836 лв.  

- Корекция във връзка с промяната на натуралните 

показатели по информационната система 

на МОН – функция „Образование”                     89 762 лв. 

- Средства за работа с деца и ученици от уязвимите  

групи и за кариерно ориентиране и консултиране  

функция „Образование”                                                                        108 200 лв. 
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                   - Средства за финансово осигуряване на дейностите по  

                   Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура 

                   на персонала в институциите от системата на предучилищното 

                   и училищното образование”                                                                 226 938 лв. 

                   - Средства за физическо възпитание и спорт                                       7 688 лв.  

                   - Средства за финансово осигуряване на дейностите по  

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”                   16 522 лв. 

- Средства за финансово осигуряване на дейността по 

НП „Развитие на системата на предучилищното образование”       7 056 лв. 

- Средства за изплащане на допълнително възнаграждение 

за постигнати резултати от труда на директорите 

на общинските детски градини и  училища                                          23 515 лв. 

- Средства за финансово осигуряване на дейностите по 

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование”             6 432 лв. 

- Средства за финансово осигуряване на дейностите по 

НП „С грижа за всеки ученик”                                                                9 242 лв. 

         2. Намалена субсидия за капиталови разходи §§ 31-13                       - 124 000 лв. 

- Трансформиране на част от целевата субсидия  

за капиталови разходи за 2018 г., в целеви трансфер 

 за извършване на неотложни текущи ремонти               - 124 000 лв. 3. 

Увеличен целеви трансфер §§ 31-18                1 662 350 лв.  

- Средства за присъдена издръжка                     36 756 лв. 

- Средства за пътни разходи на правоимащи болни            894 лв. 

- Трансформиране на част от целевата субсидия  

за капиталови разходи за 2018 г., в целеви трансфер 

 за извършване на неотложни текущи ремонти                 124 000 лв.       

- Средства за ремонт и рехабилитация на улици в 

гр.Исперих                                                                                            1 500 000 лв.  

- Средства за ремонт на войнишки паметник в  

с. Тодорово                                                                                                     700 лв. 

 

4. Трансфер §§ 31-28                                                                                     207 325 лв.  

- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 

от Закона за предучилищното и училищното образование    207 325 лв. 

 

5. Трансфер §§ 61-00                                                                                     245 982 лв. 

- Трансфери от МТСП          120 230 лв. 

- Трансфери от МОН            57 157 лв. 

                   - Трансфери от МК                           29 086 лв. 

                   - Споразумение между Агенция за социално подпомагане 

                    и Община Исперих                                                                                  39 509 лв. 

 

6. Трансфер §§ 64-01 – Договори „ПУДООС”        17 232 лв. 

- Договор с „ПУДООС” при ОУ „Васил Априлов”  

гр.Исперих                2 499 лв. 
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- Договор с „ПУДООС” при Кметство с.М.Йонково                           9 848 лв.            - 

Договор с „ПУДООС” при ДГ „Радост”, с. Подайва                        4 885 лв.              

7. Промяна на плана §§ 64-01 съгласно Реш.№612 от 20.12.18 г.  

на ОбС-Исперих при Община Исперих                                                      -2 401 лв. 

8. Промяна на плана §§ 45-01, §§ 24-05, §§ 37-02, §§ 36-19 –   

ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих                                                                 11 839 лв.  

9. Промяна на плана §§ 45-01, §§ 24-04, §§ 24-05, §§ 36-19 –  

ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих                                                             49 145 лв.  

10. Промяна на плана §§ 47-45, §§ 24-05,§§ 24-06 -  

ОУ „Христо Ботев”, с. Китанчево                                                                    377 лв. 

11. Промяна на плана §§ 45-01 - КСУДС „Лудогорие” гр.Исперих          365 лв. 

12. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 24-05, §§ 37-02, §§ 36-19, 

§§ 45-01, §§ 62-01  – ОУ „Васил Левски”, с.Тодорово                                   734 лв.  

13. Промяна на плана §§ 45-01, §§ 24-05, §§ 37-02, §§ 76-00 –  

ОУ „Отец Паисий” с.Подайва                                                                       6 520 лв. 

14. Промяна на плана §§ 62-01 – ОУ „Васил Априлов” гр.Исперих      1 430 лв. 

15. Промяна на плана §§ 24-05 – ПГ „Васил Левски” гр.Исперих             -10 лв. 

16. Промяна на плана §§ 24-06, §§ 36-19, §§ 37-02, §§ 62-02 –  

ОУ „Н.Й.Вапцаров”, с. Вазово                                                                       1 731 лв.  

17. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 37-02, §§ 36-19 -  

ОУ „Христо Ботев”, с.Лудогорци                                                                     244 лв. 

18. Промяна на плана §§ 45-01 – „ЦНСТ-ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

С УВРЕЖДАНИЯ” гр.Исперих                                                                        243 лв. 

 

                                                                                                  

Рамката на бюджета на Община Исперих към 31.12.2018 г. възлиза на 21 063 442  лв. 

в т. ч. за: 

държавни дейности  -           13 319 643 лв.; 

за общински дейности  -        7 743 799 лв.; 

         в т.ч. дофинансиране ДД -       607 315 лв.; 

Размерът на постъпилите приходи към 31.12.2018 г. е 19 797 723 лв. = 93,99 % от плана в 

т.ч.: 

         държавни           12 993 779 лв. – 97,55 %  

         общински              6 803 944 лв. – 87,86 %  

 

 

 

 

Плана на приходите по бюджета на Община Исперих и отчета към 31.12.2018 г.  

/Приложение №№№1,2,3/ е както следва: 
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Изпълнението на местните данъчни приходи е 86 % спрямо годишния план. 

В това число изпълнението на : 

приходите от патентен данък  85 % 

на  данък върху недвижимите имоти  69 % 

 

 
 

Вид на прихода 

Общо В това число  

Коригиран 

план 

Отчет Държавни Общински 

План Отчет План Отчет 

1 Всичко собствени 

приходи 
 

4 795 492 

 

3 980 067 

 

250 099 

 

250 099 

 

4 545 393 

 

3 729 968 

В т.ч. имуществени 

данъци 

 

 1 590 709 

 

1 364 825 

 

0 

 

0 

 

1 590 709 

 

1 364 825 

Неданъчни 3 204 783 2 615 242 250 099 250 099 2 954 684 2 365 143 

2 Субсидии от РБ 15 486 210 15 485 785 11 876 710 11 876 710 3 609 500 3 609 075 

В т.ч. обща допълваща 11 631 035 11 631 035 11 631 035 11 631 035 0 0 

обща изравнителна 1 485 500 1 485 500 0 0 1 485 500 1 485 500 

целеви  трансфери от 

ЦБ -3113 

500 000 500 000 0 0 500 000 500 000 

целеви .трансфери от 

ЦБ -3118 

1 662 350 1 661 925 38 350 38 350  1 624 000 1 623 575 

целеви .трансфери от  

ЦБ -3128 

207 325 207 325 207 325 207 325 0 0 

Вноски за ЦБ от минали 

- 3140 

0 0 0 0 0 0 

3 Трансфери - получени 252 637 131 658 436 984 430 269 -184 347 -298 611 

по §61-01 572 314 511 305  429 664 457 953  142 650 53 352 

по §61-02 -366 450 -383 501 0 0 -366 450 -383 501 

по §61-05 120 230 120 230 120 230 120 230  0 0 

по §62-01 1 461 2 400 1 461 2 380 0 20 

по §62-02 -116 870 -153 361 -116 870 -152 793 0 -568  

по §64-01 41 952 34 585 2 499 2 499 39 453 32 086 

4 Преходен остатък по 

левови сметки 
751 704 751 704 620 390 620 390 131 314 131 314 

5 Врем.безлихв.заеми 

между бюджет и СЕС  
112 666 -287 048 112 666 -287 048 0 0 

6 Предоставена възмездна 

финансова помощ 
0 -9 541 0 0 0 -9 541 

7 Получени дългосрочни 

и краткосрочни заеми 
-336 000 -336 000 0 0 -336 000 -336 000 

8 Наличности в лева по 

левови сметки в края на 

периода 

0 -1 684 051 0 -497 598 0 -1 186 453 

9 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки   от 

предходен период 

25 255 25 255 25 255 25 255 0 0 

    10 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки  в края  

на периода 

0 -56 826 0 -56 826 0 0 

 11 Левови наличности в 

каса 
0 0 0 0 0 0 

 

   12 Левова равностойност 

на валутни наличности в 

каса 

0 0 0 0 0 0 

    13 Временно съхранявани 

средства и средства на 

разпореждане 

-73 78 104 -73 78 104 0 0 

    14 Друго финансиране -24 449 -22 261 -2 388 0 -22 061 -22 261 

 Всичко 21 063 442 18 056 846 13 319 643 12 439 355 7 743 799 5 617 491 
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на данък върху превозните средства  101 % 

на данък при придобиване на имущество  79 % 

на  туристическия данък  35 % 

Собствените неданъчни приходи са изпълнени на 82 % спрямо годишния план. От тях  

изпълнението на: 

§24-04 нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция  66 %        

§24-05 приходи от наем на имущество  81 %      

§24-06 приходи от наем на земя   124 % 

§27-01 приходи от такси за ползване на детски градини 97 % 

§27-02 приходи от такси за ползване на детски ясли                                 100 % 

§27-04 приходи от такси за ДСП  100 % 

§27-05 приходи от пазари и тържища  101 % 

§27-07 приходи от ТБО  82 %  

§27-10 приходи от технически услуги  84 %  

§27-11 приходи от административни услуги  94 %  

§40-00- постъпления от продажба на нефинансови активи  58 % 

Остатъкът към 31.12.2018 г. по левови бюджетни сметки е в размер на  1 684 051 лв.    

в т.ч.  
         за държавни дейности         497 598 лв.  

         за общински дейности         1 186 453 лв. 

Остатъкът към 31.12.2018 г. в левова равностойност по валутните сметка е в размер 

на  56 826 лв.     

в т.ч.  
         за държавни дейности         56 826 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

Остатъкът към 31.12.2018 г. по  касовите наличности е в размер на  0 лв.    в т.ч.  

         за държавни дейности         0 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

II.  РАЗХОДИ 

Плана на разходите по бюджета  на Община Исперих към 31.12.2018 г. е както следва:                                         

                                 Актуализиран план на разходи 

  Всичко Държавни 
дейности 

Общински 
Дейности 

Разходи за ДД 
за сметка на 

общ.приходи 
1 Общи държавни служби 2 999 766 1 186 743 1 438 593 374 430 

2 Отбрана и сигурност 300 732 270 054 9 000 21 678 

3 Образование 9 736 369 9 186 510 531 501 18 358 

4 Здравеопазване 511 460 331 957 179 503 0 

5 Соц.осигуряване  

подпомагане  и грижи 
1 939 016 1 628 354 310 662 0 

6 Жил.строителство, 
багоустрояване и ком. 

Стопанство 

3 792 672 0 3 792 672 0 

7 Почивно дело и култура 1 221 586 716 025 312 712 192 849 

8 Икономически дейности 524 567  0 524 567 0 

9  Други 37 274 0 37 274 0 

10 Резерв 0 0 0 0 

 

 

Общо разходи 21 063 442 13 319 643 7 136 484 607 315 

 

Реално изплатените разходи към 31.12.2018 г.възлизат на 18 056 846 лв. и това са 86 % от 

годишния план както следва: 
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 за държавни дейности    -  12 439 355 лв.   /приложение №4/ 

 за общински дейности    -   5 126 328 лв.   /приложение №5/ 

 за дофинансиране            -      491 163 лв.   /приложение №6/ 

1.Разходи за дейности държавна отговорност. 
Изплатените разходи в дейностите държавна отговорност  към 31.12.2018 г.са в размер на 

12 439 355 лв. и представляват 93 % от годишния план. 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2018 г. 

 
1   Общи държавни служби 1 162 160 

2 Отбрана и сигурност 148 273 

3 Образование 8 629 520 

4 Здравеопазване 277 110 

5 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 1 532 830 

6 Жилищно строителство, благоустрояване, ком. 

стопанство 
0 

 

7 Почивно дело, култура 689 462                  

8 Икономически дейност 0 

9 Други  0 

  Всичко разходи 12 439 355 

 

2. Разходи за дейности държавна отговорност, финансирани с общински средства. 

 

 Към 31.12.2018 г. са извършени разходи за 491 163 лв. и те са 81 % от годишния план. 

 
№ 

По ред 
 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2018 г. 

1   Общи държавни служби 310 819 

2 Отбрана и сигурност 17 947 

3 Образование 18 358 

4 Социално осигуряване и грижи 0 

5 Почивно дело, култура 144 039 

  Всичко разходи 491 163 

    

 3. Разходи за дейности общинска отговорност. 

Реално изплатените  към 31.12.2018 г. разходи в дейностите  общинска отговорност са в 

размер на 5 126 328 лв. и представляват 72 % от годишния план, а именно: 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2018 г. 

 
        1   Общи държавни служби 1 084 258 

        2 Образование 420 243 

        3 Здравеопазване 158 410 

        4 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 292 692 

        5 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком.стопанство 
2 511 712 

        6 Почивно дело, култура 211 104 

        7 Икономически дейности 419 534  

        8 Други 28 375 

  Всичко разходи 5 126 328 
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В дейност 122 ”Oбщинска администрация” от функция “Общи държавни служби” 

планираните и усвоени средства са: 

√ по § 42-14 – обезщетения и помощи, при годишен план  10 000 лв. към 31.12.2018 г. са 

изплатени 7 750 лв.;  

√  за награди, при годишен план  4 000 лв. към 31.12.2018 г. са усвоени 0,00 лв. 

√ за представителни разходи: 

- на Кмета на Община Исперих, при год.план 14 321 лв. към 31.12.2018 г. са усвоени     9 

512 лв. 

 

В дейност 123 ”Общински съвети” от функция “Общи държавни служби”, планираните и 

усвоени средства : 

          √ за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, при год.план         

7 160 лв., към 31.12.2018 г. са изплатени 4 697 лв.;  

 

          В дейност 714 ”Спортни бази и спорт за всички” от функция “Почивно дело, 

култура, религиозни дейности” 

          √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 60 000 лв. за 

подпомагане дейността на спортните клубове на територията на Община Исперих, към 

31.12.2018 г. са усвоени 36 500 лв.;  

         

           В дейност 759 ”Други дейности по културата” от функция “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности”  

           √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 5 000 лв. за 

подпомагане на религиозни храмове, към 31.12.2018 г. са усвоени 1 000 лв.;  

 

4. Просрочени задължения 
Към 31.12.2018 г. в дейностите държавна отговорност просрочените задължения са в 

размер на 0,00 лв.  

Просрочените задължения към 31.12.2018 г. за дейностите общинска отговорност са 347 

544 лв., от които за текущи разходи 347 315 лв. и за капиталови 229 лв. /Приложение №7/.     

 

        Актуализираният план на разходите и реално изплатените разходи в Община Исперих 

към 31.12.2018 г. по видове са представени в следната таблица: 

 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Видове 

разходи 

 

Общо В това число 

Утвърден 

план 

Отчет Държавни Общински, 

в т.ч. ДД с общински 

приходи 

Утвърден 

план 

Отчет Утвърден 

план 

Отчет 

1 За заплати  10 001 337 9 485 319 8 565 303 8 189 510 1 436 034 1 295 809 

2 За осигуровки 2 089 982 1 949 610 1 838 091 1 718 928 251 891 230 682 

3 За стипендии 85310 71 523 85 310 71 523 0 0 

4 За храна 733 042 681 532 461 200 456 869 271842 224 663 

5 За 

медикаменти 

14 582 12 159 14 282 12 139 300  20 

6 За постелен 

инвентар, 

117 231 

 

56 990 86 302 44 318 30 929 12 672 
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облекло 

7 За учебни р-ди 

и книги 

145 876 104 818 125 176 104 197 20 700 621 

8 Материали 635 628 504 337 300 747 255 141 334 881 249 196 

9 За вода,горива 

и енергия 

1 111 870 927 495 515 887 420 491 595 983 507 004 

10 Външни услуги 2 144 416 1 888 555 547 512 507 742  1 596 904 1 380 813 

11 Текущ ремонт 393 715 266 572 133 497 119 578 260 218 146 994 

 

12 

Платени 

данъци, такси и 

административ

ни санкции 

219 692 204 550 53 775  43 784 165 917 160 766 

13 Командировки 41 822 30 474 13 113 11 097 28 709 19 377 

 

14 

Застраховки и 

други фин. 

услуги 

55 468 30 363 20 549 18 376 34 919 11 987 

15 Такса 

ангажименти 

по заеми 

1 200 0 0 0 1 200 0 

16 СБКО 36 677 13 702 20 836 13 702 15 841  0 

 

 

17 

Разходи за дог. 

санкции и 

неустойки, съд. 

обезщ. и 

разноски 

27 336 27 336 2 2 27 334 27 334 

18 Други разходи 49 024 16 044 22 043 335 26 981 15 709 

 

19 

Текущи 

трансфери, 

обезщетения и 

помощи за 

домакинствата 

69 984 61 754 58 984 54 004 11 000 7 750 

20 Субсидии 370 474 323 828 305 474 286 328 65 000 37 500 

21 Разходи за 

лихви 

37 274 28 375 0 0 37 274 28 375 

22 Разходи за 

членски внос 

18 835 18 735 120 120 18 715 18 615 

23 Капиталови 

разходи 

2 662 667 1 352 775 151 440 111 171 2 511 227 1 241 604 

24 Резерв  0 0 0  0 0 0 

 Общо 21 063 442 18 056 846 13 319 643 12 439 355 7 743 799 5 617 491 

        

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ. 

 

Към 31.12.2018 г. усвоените  капиталови разходи  са  в размер на 2 270 633 лв. 

(Приложение №8). 

Планът на капиталовите разходи към 31.12.2018 г. е  3 718 628 лв., а изпълнението е в 

размер на 2 270 633 лв. – 61 06 %, както следва: 
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по Бюджета: 

Държавни дейности – при план  151 440 лв. са усвоени 111 171 лв. – 73,41 %. 

Местни дейности – при план  2 494 951 лв. са усвоени   1 238 328 лв. – 49,63 %. 

Дофинансиране – при план 16 276 лв. са усвоени 3 276 лв. – 20,13 %.  

 

по СЕС: 

При план  1 055 961 лв. са усвоени 917 858 лв. – 86,92 %. 

 

Разпределението на усвоените средства по източници на финансиране е както следва: 

- от целева субсидия за КР от Републикански бюджет  - 930 161 лв.; 

- от собствени бюджетни средства – 310 499 лв.; 

- от МРРБ – 80 028 лв.; 

- от ПУДООС – 32 087 лв. 

- от ОПРР – 736 166 лв. 

- от ПРСР – 181 692 лв. 

 

 

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

 

На основание на указания на министерство на финансите – ДДС №7/04.04.2008г.Община 

Исперих има разкрити три извънбюджетни сметки (Приложение № 9): 

- за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и 

от Кохезионния фонд към Община Исперих 

Наличността по сметката в началото на годината е 71 653 лв. Постъпилите приходи през 

2018 г. са в размер на 1 595 850 лв. Направени  са   разходи  за 1 667 503 лв. В края на 

годината наличността  по сметката е  0 лв. 

 

-за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и от 

Кохезионния фонд към ОУ „Христо Ботев”, с. Лудогорци. 

Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Няма движение по сметката през 

2018 г. В края на годината няма наличност по сметката. 

 

-за отчитане  на средствата от Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие” 

към Община Исперих. 

Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Постъпилите приходи през 2018 г. 

са в размер на 248 585 лв. Направени  са   разходи  за 227 609 лв. В края на годината 

наличността  е 20 976 лв. 

 

 

Разпределението на приходите и разходите по програми е както следва: 

- Сметки за средства от  Европейския съюз 

Приходите по сметките за средства от ЕС – код 7443 на община Исперих към 31.12.2018 г. 

са – 1 916 088 лв. (в.т.ч. преходен остатък 71 653 лв.) както следва:    

 - по ОПРЧР                            -          384 978 лв.   

 - по ПРСР                              -           248 585 лв.  

 - по ОПРР                              -           796 413 лв.  
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- по ОПНОИР                        -           388 301 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -            97 811 лв.  

 

Извършените разходи към 31.12.2018 г. са за – 1 895 112 лв. и те са:                                    

- по ОПРЧР                           -            384 978 лв.   

- по ПРСР                              -            227 609 лв. 

- по ОПРР                              -         796 413 лв.   

- по ОПНОИР                       -         388 301 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -          97 811 лв. 

Остатъкът по сметка 7443 на 31.12.2018 г. е  20 976 лв. 

 

-  Други средства от Европейския съюз 

Приходите от другите средства от Европейския съюз (ДЕС) на община Исперих към 

31.12.2018 г. са – 92 281 лв. (в това число преходен остатък 0 лв.).    

Извършените разходи към 31.12.2018 г. са за  - 92 281 лв.  

Остатъкът по сметки от СЕС и касови наличности към 31.12.2018 г. е  0 лв. 

 

-  Други международни програми 

Приходите от другите международни програми (ДМП) на община Исперих към 31.12.2018 

г. са 0 лв. (в това число преходен остатък 0 лв.).    

Извършените разходи към 31.12.2018 г. са за   0 лв.                     

                

V. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 

-  Община  Исперих разполага само с една набирателна сметка с код 3 и  размера на 

остатъка по нея  към 31.12.2018 г. е 395 967 лв. 

- ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих разполага с една набирателна сметка и остатъкът по 

нея към 31.12.2018 г. е 0 лв. 

 

 

VI. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

 

Към 01.01.2018 г. Община Исперих има текущ дълг в размер на 850 060 лв. През 2018 г. са 

погасени 336 000 лв. главница, 27 895 лв. лихви и 1 200 лв. такси по дългосрочен дълг към 

ФЛАГ „ЕАД”. Внесените лизингови вноски през 2018 г. са в размер на 22 060 лв. главница 

и 481 лв. лихви, като договорът за лизинг е приключил през 2018 г. 

Към 31.12.2018 г. крайният размер на дълга за 2018 година е 492 000 лв.  /Приложения 

№№№ 10, 11, 12/. 

 

 

VII. ОДИТИРАН ОТЧЕТ И ОДИТНО СТАНОВИЩЕ 
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Съгласно изречение второ на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси с годишния 

отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. се внасят за приемане и одитирания отчет 

заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет 

на община Исперих за 2018 г. Към настоящия момент все още не е започнала финансовия 

одит от страна на Сметната палата на годишния отчет за 2018 г. на община Исперих. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 52  ал. 1 и чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона за 

общинския дълг и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 12 на Общински съвет Исперих за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на Община Исперих. 

 

РЕШИ : 

1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих към 

31.12.2018 г.в размер на 21 063 442 лв.в т.число: 

за държавни дейности      13 319 643 лв. 

за общински дейности    7 743 799 лв. 

в т.ч. дофинансиране    607 315 лв. 

     

2. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2018 г.в размер на 19 797 

723 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 12 993 779 лв. 

за общински дейности    6 803 944 лв. 

 

3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към 

31.12.2018 г. в размер на 21 063 442 лв. в т.число: 

за държавни дейности      13 319 643 лв. 

за общински дейности    7 743 799 лв. 

в т.ч. дофинансиране    607 315 лв. 

    

4. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 31.12.2018 г.в размер на 18 056 

846 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                12 439 355 лв.  

за общински дейности 5 126 328 лв. 

за дофинансиране 491 163 лв. 

 

5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2018 г. в размер на 

3 718 628 лв. в т.число: 

за държавни  1 207 401 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 1 055 961 лв. 

за общински дейности  2 494 951 лв. 

за  дофинансиране    16 276 лв. 

 

 

6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2018 г. в  

размер на 2 270 633 лв. в т.число: 
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за държавни  1 029 029 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 917 858 лв. 

за общински дейности  1 238 328 лв. 

за  дофинансиране    3 276 лв. 

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския  дълг към 31.12.2018 г. съгласно 

Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12                                        

 

 

8. Приема разходите за представителни цели на Председателя на Общинския съвет 

в размер на               4 697 лв. 

 

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета  

на Община Исперих в размер на                                                       9 512 лв. 

 

10.Приема разходите за награди                                                          0 лв. 

 

11.Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       7 750 лв. 

 

12.Приема разходите за спортни клубове                                  36 500 лв. 

 

13.Приема разходите за религиозни храмове                            1 000 лв. 

 

14.Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                       2 008 369 лв. 

 

15. Приема разходите  по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове 1 987 393 лв. 

 

16.Приема остатъка по бюджетните сметки в лева                                   1 684 051 лв.  

в т.ч.: за държавни дейности                                497 598 лв.  

           за общински дейности 1 186 453 лв. 

 

17.Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/    56 826 лв.  

 

18.Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

 за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

 европейски фондове    20 976 лв.  

 

19.Приема остатъка по набирателните сметки                                        395 967 лв.  

 

 

Настоящoто решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Настоящoто решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  
           

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 



 16 

 Поради освобождаване на председателя на ПК по „ Финанси и бюджет“ като общински 

съветник становището на комисията ще докладва Венцислав Тодоров – член на комисията. 

 

 Венцислав Тодоров – за председател на ПК по „ Финанси и бюджет“ 

На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 09.09.2019 г. от 13.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 
 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Докладната записка е разгледана на заседание на всички комисии. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

09.09.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 09.09.2019 г. от 

14.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

                  

      Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

8 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 
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 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 

09.09.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

09.09.2019 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 
 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря.  

 Въпроси, предложения, мнения по докладната записка и проекта за решение имате 

ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 
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 Редовно заседание на 12.09.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община 

Исперих към 31.12.2018 г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За     

 3. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮ За    П  

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     

11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За     П  

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П 

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИРЯМ За    П  

26. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 728 

На основание  чл. 52  ал. 1 и чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона за 

общинския дълг и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 12 на Общински съвет Исперих за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
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следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на Община Исперих. 

 

РЕШИ : 

1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих към 

31.12.2018 г.в размер на 21 063 442 лв.в т.число: 

за държавни дейности      13 319 643 лв. 

за общински дейности    7 743 799 лв. 

в т.ч. дофинансиране    607 315 лв. 

     

2. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2018 г.в размер на 

19 797 723 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 12 993 779 лв. 

за общински дейности    6 803 944 лв. 

 

3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към 

31.12.2018 г. в размер на 21 063 442 лв. в т.число: 

за държавни дейности      13 319 643 лв. 

за общински дейности    7 743 799 лв. 

в т.ч. дофинансиране    607 315 лв. 

    

4. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 31.12.2018 г.в размер на 

18 056 846 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                12 439 355 лв.  

за общински дейности 5 126 328 лв. 

за дофинансиране 491 163 лв. 

 

5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2018 г. в размер 

на 3 718 628 лв. в т.число: 

за държавни  1 207 401 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 1 055 961 лв. 

за общински дейности  2 494 951 лв. 

за  дофинансиране    16 276 лв. 

 

 

6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2018 г. в  

размер на 2 270 633 лв. в т.число: 

за държавни  1 029 029 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 917 858 лв. 

за общински дейности  1 238 328 лв. 

за  дофинансиране    3 276 лв. 

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския  дълг към 31.12.2018 г. 

съгласно Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12                                        

 

 

8. Приема разходите за представителни цели на Председателя на Общинския съвет 

в размер на               4 697 лв. 

 

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета  

на Община Исперих в размер на                                                       9 512 лв. 
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10.Приема разходите за награди                                                          0 лв. 

 

11.Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       7 750 лв. 

 

12.Приема разходите за спортни клубове                                  36 500 лв. 

 

13.Приема разходите за религиозни храмове                            1 000 лв. 

 

14.Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                       2 008 369 лв. 

 

15. Приема разходите  по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове 1 987 393 лв. 

 

16.Приема остатъка по бюджетните сметки в лева                                  1 684 051 лв.  

в т.ч.: за държавни дейности                                497 598 лв.  

           за общински дейности 1 186 453 лв. 

 

17.Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/    56 826 лв.  

 

18.Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

 за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

 европейски фондове    20 976 лв.  

 

19.Приема остатъка по набирателните сметки                                        395 967 лв.  

 

 

Настоящoто решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящoто решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  
           

 Приложенията към проекта за решение са представени  на диск и са неразделна част 

от протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих 

към 30.06.2019 г. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.  

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

С Решение № 623, протокол № 57 от 24.01.2019 год. на Общински съвет-Исперих бе приет 

бюджета на община Исперих за 2019 год. в размер на  23 216 695 лв.: 

в т.ч. за: 

държавни дейности   –  14 232 179 лв.; 

общински дейности  –  8 257 385 лв.; 

дофинансиране на ДД -   727 131 лв.; 

I. ПРИХОДИ 

    Към 30.06.2019 г. рамката на бюджета на община Исперих е увеличена с  285 642 лв., 

като промяната по дейности е както следва: 

за дейностите държавна отговорност                                                           280 710 лв. 

за дейностите общинска отговорност                                                               4 932 лв. 

 

в т.ч. нетно изменение по параграфи 

1. Увеличена обща субсидия §§ 31-11                                                         - 4 825 лв. 

- Корекция във връзка промяна на натуралните 

 показатели във функция „Здравеопазване”          3 787 лв. 

- Корекция във връзка с закриване на Дом за деца “Лудогорие” 

и откриване на Център за работа с деца на улицата към 

КСУДС „Лудогорие”-Исперих                                                               - 7 640 лв. 

- Корекция във връзка с промяната на натуралните  

показатели по информационната система на  

МОН – функция „Образование”                                                        - 273 808 лв. 

- Средства за възстановяване на транспортните разходи 

 или на разходите за наем на педагогическите специалисти             50 117 лв. 

- Средства за работа с деца и ученици от уязвимите 

групи и за кариерно ориентиране и консултиране 

функция „Образование”                                                                        153 200 лв. 

- Средства за закупуване на познавателни книжки, 

учебници и учебни помагала за децата и учениците в  

общинските детски градини и училища за 2019 г.                               69 519 лв. 

 

 2. Намалена субсидия за капиталови разходи §§ 31-13                     - 342 124 лв. 

- Трансформиране на част от целевата субсидия  

за капиталови разходи за 2019 г., в целеви трансфер 

 за извършване на неотложни текущи ремонти               - 342 124 лв. 3. 

Увеличен целеви трансфер §§ 31-18                   354 444 лв.  

- Трансформиране на част от целевата субсидия  

за капиталови разходи за 2019 г., в целеви трансфер 

 за извършване на неотложни текущи ремонти                 342 124 лв. 

- Средства за присъдена издръжка                                                       11 940 лв. 

- Средства за пътни разходи на правоимащи болни                                380 лв.  

 

4. Трансфер §§ 31-28                                                                                     173 784 лв.  

- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 
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от Закона за предучилищното и училищното образование    155 399 лв. 

- Компенсации за пътувания по вътрешноградския 

 и междуселищния автомобилен транспорт                              18 385 лв. 

5. Трансфер §§ 61-00                                                                                       96 497 лв. 

- Трансфер от МОН – спрени помощи                        2 698 лв. 

- Трансфер от АСП                                    48 112 лв. 

- Трансфер за финансиране на разходите по организационно 

техническата подготовка при произвеждане на избори за 

членове на Европейския парламент от Република България              18 970 лв. 

- Трансфер за изплащане на възнаграждения и осигуровки  

на СИК при произвеждане на избори за членове на 

Европейския парламент от Република България                                 26 717 лв. 

 

6. Трансфер §§ 64-01 – Договори „ПУДООС”          7 431 лв. 

- Договор с „ПУДООС” ОУ „Васил Априлов”  

гр.Исперих                2 499 лв. 

- Договор с „ПУДООС” при Община Исперих                                 4 932 лв.       7. Промяна 

на плана §§ 24-05 – ПГ „Васил Левски” гр. Исперих           240 лв.                                                   

8. Промяна на плана §§ 45-01 – „ЦНСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

С УВРЕЖДАНИЯ”  гр. Исперих                                                                      195 лв.  

 

Рамката на бюджета на Община Исперих към 30.06.2019 г. възлиза на  23 502 337  лв. в т. 

ч. за: 

държавни дейности  -           14 512 889 лв.; 

за общински дейности  -        8 989 448 лв.; 

 

 

Плана на приходите по бюджета на Община Исперих и отчета към 30.06.2019 г. 

/Приложение №№№1,2,3/ е както следва: 

  Общо В това число  



 23 

 

 

 Вид на прихода Коригиран 

план 

Отчет Държавни Общински 

План Отчет План Отчет 

1 Всичко собствени 

приходи 
 

5 163 007 

 

 2 221 700 

 

179 412 

 

23 399 

 

4 983 595  

 

2 198 301 

В т.ч. имуществени 

данъци 

 

1 593 185 

 

822 519 

 

0 

 

0 

 

1 593 185 

 

822 519 

Неданъчни 3 569 822 1 399 181 179 412 23 399 3 390 410 1 375 782 

2 Субсидии от РБ 15 422 203 8 248 159 13 115 903  7 381 839 2 306 300 866 320 

В т.ч. обща допълваща 12 929 799 7 214 120 12 929 799 7 214 120 0 0 

обща изравнителна 1 635 000 843 200 0 0 1 635 000 843 200 

целеви  трансфери от ЦБ 

-3113 

329 176 23 120 0 0 329 176 23 120 

целеви .трансфери от ЦБ 

-3118 

354 444 12 320 12 320 12 320 342 124 0 

целеви .трансфери от  

ЦБ -3128 

173 784 155 399 173 784 155 399 0 0 

3 Трансфери - 78 486 - 77 144 272 614 175 369 -351 100 - 252 513 

по §61-01 362 667 230 850  300 045 202 800  62 622 28 050 

по §61-02 -426 020 -259 317 0 0 -426 020 -259 317 

по §61-05 48 112 48 112 48 112 48 112  0 0 

по §62-01 0 0 0 0 0 0 

по §62-02 -78 042 -106 654 -78 042 -78 042 0 -28 612  

по §64-01 14 797   9865 2 499 2 499 12 298 7 366 

4 Преходен остатък по 

левови сметки  
1 684 051 1 684 051 497 598 497 598 1 186 453 1 186 453 

6 Врем.безлихв.заеми 

между бюджет и СЕС  
393 058 - 162 658 393 058 48 064 0 -210 722 

7 Временни безлихвени 

заеми от/за държавни 

предприятия и други 

сметки, включени в 

консолидираната 

фискална програма (нето) 

 

1 200 000 

  

0 

 

 

0 

 

0 

 

1 200 000 

 

0 

8 Получени дългосрочни и 

краткосрочни заеми 
-336 000 -168 000 0 0 -336 000 -168 000 

9 Наличности в лева по 

левови сметки в края на 

периода 

0 -1 824 726 0 -1 684 468 0 -140 258 

10 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки   от 

предходен период 

56 826 56 826 56 826 56 826 0 0 

   11 Наличности в левова 

равностойност по 

валутни сметки  в края  

на периода 

0 0 0 0 0 0 

12 Левови наличности в каса 0 -309 0 - 309 0 0 

 

13 Левова равностойност на 

валутни наличности в 

каса 

0 0 0 0 0 0 

    14 Събрани средства и 

извършени плащания за 

сметка на други бюджети 

и фондове 

-134 12 411 -134 12 411 0 0 

    15 Друго финансиране -2 188 1 657 -2388 0 200 1 657 

 Всичко 23 502 337 9 991 967 14 512 889 6 510 729 8 989 448 3 481 238 
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Размерът на постъпилите приходи към 30.06.2019 г. е 11 817 002 лв. – 50 % от плана  

в т.ч. 

за държавни дейности   -   8 195 506 лв. – 56 % 

за общински дейности  -   3 621 496 лв. – 40 % 

Изпълнението на местните данъчни приходи е 52 % спрямо годишния план. 

В това число изпълнението на : 

приходите от патентен данък  34 % 

на  данък върху недвижимите имоти  48 % 

на данък върху превозните средства  62 % 

на данък при придобиване на имущество  32 % 

на  туристическия данък  62 % 

Собствените неданъчни приходи са изпълнени на 39 % спрямо годишния план. От тях  

изпълнението на: 

§24-04 нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция  18 %        

§24-05 приходи от наем на имущество  41 %      

§24-06 приходи от наем на земя   76 % 

§24-07 приходи от дивиденти                                                                           0 % 

§27-01 приходи от такси за ползване на детски градини 0 % 

§27-04 приходи от такси за ДСП  54 % 

§27-05 приходи от пазари и тържища  47 % 

§27-07 приходи от ТБО  53 %  

§27-10 приходи от технически услуги  48 %  

§27-11 приходи от административни услуги  44 %  

§40-00- постъпления от продажба на нефинансови активи  15 % 

 

Остатъкът към 30.06.2019 г. по левови бюджетни сметки е в размер на  1 824 726 лв.    

в т.ч.  
         за държавни дейности         1 684 468 лв.  

         за общински дейности         140 258 лв. 

Остатъкът към 30.06.2019 г. в левова равностойност по валутните сметка е в размер 

на  0 лв.     

в т.ч.  
         за държавни дейности         0 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

Остатъкът към 30.06.2019 г. по  касовите наличности е в размер на  309 лв.    в т.ч.  

         за държавни дейности         309 лв.  

         за общински дейности         0 лв. 

 

II.  РАЗХОДИ 

Плана на разходите по бюджета  на Община Исперих към 30.06.2019 г. е както следва:   
                                       

                                 Актуализиран план на разходи 

  Всичко Държавни 
дейности 

Общински 
Дейности 

Разходи за ДД 
за сметка на 

общ.приходи 
1 Общи държавни служби 3 177 821 1 369 670 1 317 970 490 181 

2 Отбрана и сигурност 293 876 269 451 4 000 20 425 

3 Образование 10 813 214 10 215 140 577 131 20 943 

4 Здравеопазване 517 458 357 759 159 699 0 
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5 Соц.осигуряване  

подпомагане  и грижи 
1 867 617 1 544 914 322 703 0 

6 Жил.строителство, 
благоустрояване и ком. 

Стопанство 

4 939 191 0 4 939 191 0 

7 Почивно дело и култура 1 293 490 755 955 320 412 217 123 

8 Икономически дейности и 

услуги 
481 870  0 481 870 0 

9 Разходи некласифицирани 

в другите функции 

17 800 0 17 800 0 

10 Резерв 100 000 0 100 000 0 

 

 

Общо разходи 23 502 337 14 512 889 8 240 776 748 672 

 

Реално изплатените разходи към 30.06.2019 г.възлизат на 9 991 967 лв. и това са 43 % от 

годишния план както следва: 

 за държавни дейности    -  6 510 729 лв.   /приложение №4/ 

 за общински дейности    -  3 237 851 лв.   /приложение №5/ 

 за дофинансиране            -    243 387 лв.   /приложение №6/ 

 

1.Разходи за дейности държавна отговорност. 
Изплатените разходи в дейностите държавна отговорност  към 30.06.2019 г.са в размер на 

6 510 729 лв. и представляват 45 % от годишния план. 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2019 г. 

 
1   Общи държавни служби 688 672 

2 Отбрана и сигурност 65 135 

3 Образование 4 446 160 

4 Здравеопазване 160 446 

5 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 740 144 

6 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком..стопанство 
0 

 

7 Почивно дело, култура 410 172                  

8 Икономически дейност 0 

9 Разходи некласифицирани в другите функции 0 

  Всичко разходи 6 510 729 

 

2. Разходи за дейности държавна отговорност, финансирани с общински средства. 

 

 Към 30.06.2019 г. са извършени разходи за 243 387 лв. и те са 33 % от годишния план. 

 
№ 

По ред 
 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2019 г. 

1   Общи държавни служби 174 515 

2 Отбрана и сигурност 8 830 

3 Образование 0 

4 Социално осигуряване и грижи 0 

5 Почивно дело, култура 60 042 

  Всичко разходи 243 387 
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 3.Разходи за дейности общинска отговорност. 

 

Реално изплатените  към 30.06.2019 г. разходи в дейностите  общинска отговорност са в 

размер на 3 237 851 лв. и представляват 39 % от годишния план, а именно: 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

30.06.2019 г. 

 
        1   Общи държавни служби 629 061 

        2 Образование 224 227 

        3 Здравеопазване 69 919 

        4 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 165 088 

        5 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком.стопанство 
1 817 652 

        6 Почивно дело, култура 136 444 

        7 Икономически дейности 186 749  

        8 Разходи некласифицирани в другите функции 8 711 

  Всичко разходи 3 237 851 

 

 

В дейност 122 ”Oбщинска администрация” от функция “Общи държавни служби” 

планираните и усвоени средства са: 

√ по § 42-14 – обезщетения и помощи, при годишен план  5 000 лв. към 30.06.2019г. са 

усвоени 4 900 лв.;  

√  За подпомагане на бездетни семейства за процедура „Инвитро” , при план          5 000 

лв. към 30.06.2019 г. са усвоени 0,00 лв. 

√  за награди, при годишен план 4 000 лв. към 30.06.2019 г. са усвоени 0,00 лв. 

√ за представителни разходи: 

- на Кмета на Община Исперих, при год.план 11 704 лв. към 30.06.2019 г. са усвоени            

8 399 лв. 

В дейност 123 ”Общински съвети” от функция “Общи държавни служби”, планираните и 

усвоени средства : 

          √ за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, при год.план        

5 852 лв., към 30.06.2019 г. са усвоени 1 355 лв.;  

 

          В дейност 714 ”Спортни бази и спорт за всички” от функция “Почивно дело, 

култура, религиозни дейности” 

          √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 60 000 лв. за 

подпомагане дейността на спортните клубове на територията на Община Исперих, към 

30.06.2019 г. са усвоени 32 500 лв.;  

         

           В дейност 759 ”Други дейности по културата” от функция “Почивно дело, култура, 

религиозни дейности”  

           √ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 5 000 лв. за 

подпомагане на религиозни храмове, към 30.06.2019 г. са усвоени 1 000 лв.;  

 

4. Просрочени задължения 
Към 30.06.2019 г. в дейностите държавна отговорност няма просрочени задължения.  

Просрочените задължения към 30.06.2019 г. за дейностите общинска отговорност са 246 

383 лв. /Приложение №7/.     
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          От просрочените задължения от 2018 г. към 30.06.2019 г. са изплатени               347 

435 лв., съгласно приетия План – график. /Приложение № 10/. 

 

Актуализираният план на разходите и реално изплатените разходи в Община Исперих към 

30.06.2019 г. по видове са представени в следната таблица: 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Видове 

разходи 

 

Общо В това число 

Утвърден 

план 

Отчет Държавни Общински, 

в т.ч. ДД с 

общински приходи 

Утвърден 

план 

Отчет Утвърден 

план 

Отчет 

1 За заплати  11 177 437 5 029 693 9 534 398 4 325 916 1 643 039 703 777 

2 За осигуровки 2 347 558 1 049 418 2 060 779 916 373 286 779 133 045 

3 За стипендии 74 119 46 508 74 119 46 508 0 0 

4 За храна 725 808 376 080 465 656 244 695 260 152 131 385 

5 За 

медикаменти 
14 616 5 725 14 316 5 522 300  203 

6 За постелен 

инвентар,облек

лo 

145 799 

 

35 153 90 789 21 590 

 
55 010 13 563 

7 За учебни р-ди 

и книги 
102 962 7 464 92 862 6 883 10 100 581 

 

8 Материали 633 036 256 355 299 220 112 283 333 816 144 072 

9 За вода,горива 

и енергия 
1 050 795 557 073 452 584 227 307 598 211 329 766 

10 Външни услуги 2 165 724 870 586 487 282 273 695 1 678 442 596 891 

11 Текущ ремонт 765 157 20 774 252 321 15 594 512 836  5 180 

 

12 

Платени 

данъци, такси и 

административ

ни санкции 

239 512 166 075 60 802  38 270 178 710 127 805 

13 Командировки 46 534 15 676 14 470 5 882 32 064 9 794 

 

14 

Застраховки и 

други фин. 

услуги 

58 205 15 113 21 684 7 416 36 521 7 697 

15 Такса 

ангажименти 

по заеми 

1 200 0 0 0 1 200 0 

16 СБКО 75 894 14 211 50 822 14 211 25 072  0 

 

 

17 

Разходи за дог. 

санкции и 

неустойки, съд. 

обезщ. и 

разноски 

5 095 5 096 0 1 5095 5095 

18 Други разходи 106 016 9 974 84 360 220 21 656 9 754 

 

19 

Текущи 

трансфери, 
67 509 31 130 51 509 26 230 16 000 4 900 
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обезщетения и 

помощи за 

домакинствата 

20 Субсидии 416 596 228 137 351 296 194 337 65 300 33 800 

21 Разходи за 

лихви 
17 800 8 711 0 0 17 800 8 711 

22 Разходи за 

членски внос 
18 865 5 584 120 120 18 745 5 464 

23 Капиталови 

разходи 
3 146 100 1 237 431 53 500 27 676 3 092 600 1 209 755 

24 Резерв  100 000 0 0  0 100 000 0 

 Общо 23 502 337 9 991 967 14 512 889 6 510 729 8 989 448 3 481 238 

        

 

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ. 

 

Към 30.06.2019 г. усвоените  капиталови разходи  са  в размер на  1 275 156 лв. 

(Приложение №8). 

Планът на капиталовите разходи към 30.06.2019 г. е  3 465 895 лв., а изпълнението е в 

размер на 1 275 156 лв. – 36,79 %, както следва: 

по Бюджета: 

Държавни дейности – при план  53 500 лв. са усвоени 27 676 лв. – 51,73 %. 

Местни дейности – при план  3 051 602 лв. са усвоени 1 209 755 лв. – 39,64 %. 

Дофинансиране – при план 40 998 лв. са усвоени 0 лв. – 0,00 %.  

по СЕС: 

При план  319 795 лв. са усвоени 37 725 лв. – 11,80 %. 

 

 

 

 

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

 

На основание на указания на министерство на финансите – ДДС №7/04.04.2008г.Община 

Исперих разкри три сметки за средства от Европейския съюз. (Приложение № 9): 

- за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и 

от Кохезионния фонд към Община Исперих 

Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Приходите към 30.06.2019 г. са в 

размер на 1 072 720 лв. Разходите са  995 090 лв.  

Към 30.06.2019 г. наличността  по сметката е  77 630 лв. 

 

-за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и от 

Кохезионния фонд към ОУ „Христо Ботев”, с. Лудогорци. 

Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Нетния размер на приходите към 

30.06.2019 г. е 0 лв. Направени  разходи  през периода няма.  

Към 30.09.2018 г. няма наличност по сметката. 
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-за отчитане  на средствата от Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие” 

към Община Исперих. 

Наличността по сметката в началото на годината е 20 976 лв. Постъпилите приходи към 

30.06.2019 г. са в размер на 52 288 лв. Направени  са   разходи  за 65 915 лв.  

Към 30.06.2019 наличността по сметката е 7 349 лв. 

 

Приходите по сметките за средства от ЕС – код 7443 на община Исперих към 30.06.2019 г. 

са – 1 145 984 лв. (в.т.ч. преходен остатък 20 976 лв.) както следва:    

- по ОПРЧР                           -            910 157 лв.  

 - по РА                                   -             73 264 лв.  

- по ОПРР                              -                  579 лв.   

- по ОПНОИР                       -            114 863 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -             47 121 лв. 

 

Извършените разходи към 30.06.2019 г. са за – 1 061 005 лв. и те са:                                    

- по ОПРЧР                           -          887 027 лв.  

- по РА                                   -            65 915 лв. 

- по ОПРР                              -                 579 лв.   

- по ОПНОИР                       -            60 363 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -           47 121 лв. 

Остатъкът по сметка 7443 на 30.06.2019 г. е  84 979 лв. 

 

 

 

V. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 

-  Община  Исперих разполага само с една набирателна сметка с код 3 и  размера на 

остатъка по нея  към 30.06.2019 г. е 441 397 лв. 

- ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих разполага с една набирателна сметка и остатъкът по 

нея към 30.06.2019 г. е 0 лв. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 

 
На основание  чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 

2 от Закона за публичните финанси, и чл. 49, ал. 2 от Наредба № 12 на Общински 

съвет Исперих за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бюджета на Община Исперих. 

 

РЕШИ : 

1. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2019 г.в размер на 11 817 

002 лв.  в т.ч. 
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за държавни дейности 8 195 506 лв. 

за общински дейности    3 621 496 лв. 

 

2. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 30.06.2019 г.в размер на 9 991 

967 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                6 510 729 лв.  

за общински дейности 3 237 851 лв. 

за дофинансиране 243 387 лв. 

 

3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2019 г. в размер на             1 275 

156 лв. в т.число: 

за държавни  65 401 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 37 725 лв. 

за общински дейности  1 209 755 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за  дофинансиране    0 лв. 

 

4. Приема разходите за представителни цели в размер на                   9 754 лв. 

в т.ч. на Председателя на Общинския съвет                    1 355 лв. 

          на Кмета на Община Исперих 8 399 лв.                  

 

5. Приема разходите за награди                                              0 лв. 

 

6. Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       4 900 лв. 

 

7. Приема разходите за спортни клубове                                          32 500 лв. 

 

8. Приема разходите за религиозни храмове                                    1 000 лв. 

 

9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз- 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                                   1 233 720 лв. 

 

10. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз – 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове    1 148 741 лв. 

 

11. Приема остатъка по бюджета                                        1 825 035 лв.  

за държавни дейности                                1 684 777 лв.  

за общински дейности 140 258 лв. 

 

 

12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове    84 979 лв.  

 

13. Приема остатъка по набирателните сметки                                        441 397 лв.  

 

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения  

от предходния период (Приложение № 10)                                                  347 435 лв. 
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Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  
           

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Поради освобождаване на председателя на ПК по „ Финанси и бюджет“ като общински 

съветник становището на комисията ще докладва Венцислав Тодоров – член на комисията. 

 

 Венцислав Тодоров – за председател на ПК по „ Финанси и бюджет“ 

На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 09.09.2019 г. от 13.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 
 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Докладната записка е разгледана на заседание на всички комисии. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

09.09.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 09.09.2019 г. от 

14.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

                  

      Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

8 5 5 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 

09.09.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

09.09.2019 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 
 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря.  

 Въпроси, предложения, мнения по докладната записка и проекта за решение имате 

ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 12.09.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих 

към 30.06.2019 г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За     

 3. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮ За    П  

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     

11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За     П  

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П 

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИРЯМ За    П  

26. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 729 
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На основание  чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 

2 от Закона за публичните финанси, и чл. 49, ал. 2 от Наредба № 12 на Общински 

съвет Исперих за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бюджета на Община Исперих. 

 

РЕШИ : 

1. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2019 г.в размер на 

11 817 002 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 8 195 506 лв. 

за общински дейности    3 621 496 лв. 

 

2. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 30.06.2019 г.в размер на 

9 991 967 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                6 510 729 лв.  

за общински дейности 3 237 851 лв. 

за дофинансиране 243 387 лв. 

 

3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2019 г. в размер на             

1 275 156 лв. в т.число: 

за държавни  65 401 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 37 725 лв. 

за общински дейности  1 209 755 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за  дофинансиране    0 лв. 

 

4. Приема разходите за представителни цели в размер на                   9 754 лв. 

в т.ч. на Председателя на Общинския съвет                    1 355 лв. 

          на Кмета на Община Исперих 8 399 лв.                  

 

5. Приема разходите за награди                                              0 лв. 

 

6. Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       4 900 лв. 

 

7. Приема разходите за спортни клубове                                          32 500 лв. 

 

8. Приема разходите за религиозни храмове                                    1 000 лв. 

 

9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз- 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                                   1 233 720 лв. 

 

10. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз – 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове    1 148 741 лв. 

 

11. Приема остатъка по бюджета                                        1 825 035 лв.  

за държавни дейности                                1 684 777 лв.  

за общински дейности 140 258 лв. 
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12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове    84 979 лв.  

 

13. Приема остатъка по набирателните сметки                                        441 397 лв.  

 

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения  

от предходния период (Приложение № 10)                                                  347 435 лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  
           

Приложенията към проекта за решение са представени  на диск и са неразделна част 

от протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Освобождаване на г-жа Джанан Мустафа Родоплу от длъжност 

Прокурист на „ ОБЩИНСКА АПТЕКА – ИСПЕРИХ“ ЕООД 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

„ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ ЕООД, ЕИК116009742 със седалище и адрес 

на управление: гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Ахинора“ №1 е общинска 

фирма, която съществува на пазара повече от 20 години. Учредена е с решение на 

Общински съвет Исперих,  като  юридическо лице със самостоятелен бюджет, с основна 

дейност – продажба на лекарствени продукти по лекарско и без лекарско предписание, 

козметика, билки и медицински изделия.  

„ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ ЕООД функционира с два обекта: „Аптека ” ,  

находяща се на територията на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД и „Дрогерия”, находяща се на 

територията Общински пазар Исперих. Фирмата  се  представлява от управител Диана 

Малчева и прокурист  Джанан Родоплу. 

От 2014 година дружеството отчита положителни финансови резултати с печелби 

около 10 000 лева на година, които се трупат в резерва на дружеството. Може да се каже, 

че финансовото й състояние  е  стабилно.  
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Към настоящия момент г-жа Джанан Мустафа Родоплу на длъжност Прокурист на 

„ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ ЕООД е на пенсионна възраст, поради което 

предлагам нейното освобождаване. 

След освобождаването на прокуриста печалбата на дружеството ще нарасне с една 

трета, т.е с още 26 880 лева на година (от заплатата за прокурист), поради което предлагам 

да не се назначава друг прокурист. Така дружеството ще реализира годишна печалба от 

около 40 000 лева от която общината ще може да извлича дивиденти. 

 Съгласно устава на дружеството общинският съвет може да взема решения по 

всички въпроси във връзка с дейността на същото. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал.1 и чл.147, ал. 2 от ТЗ, 

чл. 12, ал.1, т.13 и т. 19 от Наредба № 26 на Общински съвет – Исперих за условията и 

реда за упражняване правата на собственост на община Исперих в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за 

сключване на договори за съвместна дейност, и чл.8 от Учредителeн акт – Устав на 

Еднолично дружество с ограничена отговорност „ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ 

ЕООД 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава г-жа Джанан Мустафа Родоплу от длъжност Прокурист на 

„ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ ЕООД, поради пенсиониране. 

2. Възлага на Управителя на „ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ ЕООД, да 

прекрати договора за търговско управление с г-жа Джанан Мустафа Родоплу, считано от 

12.09.2019г. -датата на приемане на решението от Общински съвет Исперих. 

3. Възлага на Управителя на „ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ ЕООД, гр. 

Исперих да подаде заявление за вписване на промените /освобождаването на Прокуриста/ 

в обстоятелствата в „ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ ЕООД, ЕИК116009742 със 

седалище и адрес на управление: гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Ахинора“ 

№1 в Агенцията по вписванията в гр. Разград. 

 

 Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му.  

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Докладната записка е разгледана на заседание на постояните  комисии. 

Заповядайте г-жо Митева, като председател на водеща комисия. 
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Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 09.09.2019 г. от 

14.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

                  

      Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

8 5 3 2 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

09.09.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 3 1 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 

09.09.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 2 2 0 

 

 Становището на комисията е докладната да не се внася за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за решение. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 
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 Гюнел Мюсреф – заместник – председател на общински съвет Исперих. 

СТАНОВИЩЕ 

 от групата съветници на ДПС в общински съвет Исперих 

 

 относно: докладна записка от Кмета на община Исперих Бейсим Руфад за 

освобождаване на г-жа Джанан Родоплу от длъжност Прокурист на „ Общинска аптека – 

Исперих“ ЕООД. 

 

 ЕООД „ Общинска аптека Исперих“, както е отбелязано в докладната на Кмета на 

общината, осъществява дейност вече над 20 години. 

 Близо 15 години от тях обаче, фирмата се ръководи не само от г-жа Малчева – 

магистър фармацевт и управител на аптеката, но и от определените от общинския съвет 

търговски управители – прокуристи, като във времето те са както следва – д-р Муртаза 

Моканов, а от 2012 г. от г-жа Родоплу. 

 В този смисъл, предстоящото вземане на решение относно освобождаването на 

действащия прокурист и това, да не се определя нов, ще има пряко отношение към 

създадената и действаща организация на дейността, която от близо 15 години се 

осъществява чрез търговски управител / прокурист/. 

 Общинския съвет през 2012 г. определи г-жа Родоплу за прокурист на ЕООД „ 

Общинска аптека Исперих“, която към оня момент беше на загуба и както повечето 

общински атеки в страната беше на етап фалит, респ. закриване. С наше решение бе 

определено и възнаграждението на прокуриста, като същото бе намалено двойно, спрямо 

предходния прокурист на дружеството от 8 на 4 минимални заплати. 

  С бизнес плана, който тя предложи пред нас и който реализира, фирмата излезе от 

кризата, успя да възстанови финансовите си позиции и както е отчетено в докладната на 

Кмета на общината след 2014 г. отчита перманентно прогресивно увеличаващи се 

положителни финансови резултати. Към този момент можем да се похвалим, че 

благодарение на общото ни усилие дружеството е едно от единиците общински дружества 

оцелели в този бранш в страната. 

 Управлението на дружеството от страна на г-жа Родоплу, в качеството й на 

прокурист се осъществява с граждански договор за възлагане на управлението, който по 

никакъв начин не е обвързан с възрастта й, както и с евентуалното и пенсиониране. Ние 

като принципал на фирмата сме вземали решения относно дейността и винаги, след 

задълбочен анализ, както за финансовото състояние, така и за тенденциите за развитието 

и. 

 Търговския закон ни вменява това право, задължение и най вече отговорност. 

 Именно в тази връзка считаме, че освобождаването на прокуриста на дружеството, 

близо четири месеца преди изтичане на финансовата година, без съответния анализ и 

запознаване с финансовото състояние, както и с проблемите пред които е изправено 

дружеството и прогнозата за бъдещото му развитие е необосновано и ненужно. Вземането 

на това решение без изслушването на управителя на дружеството също е притеснително. 

 Такова важно решение без да е подготвено организационно дружеството би довело 

до изключително затруднение в административната работа. На заседанията на постояните 

комисии г-жа Родоплу ни запозна с реформата в дейността на фирмата, която се 

осъществява във връзка със задължителното въвеждане на верификацията, чиито старт 

официално породи сложността на тази тежка административна реформа във 
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фармацевтичния бранш е отложен до края на месец септември и сатртира официално от 

началото на месец октомври. 

 В тази връзка групата съветници на ДПС считаме, че освобождаването на 

прокуриста на дружеството с дата 12.09.2019г., както е предложено в докладната е 

прибързано и ще е в ущърб на дружеството към настоящия момент. 

 Предлагаме освобождаването на длъжността, ако това е наложително, да стане след 

приключването на финансовата година, като през този период дружеството ще има 

необходимото технологично време да реорганизира дейността си без ръководството и 

мониторинга от страна на прокуриста. Спокойно ще въведе верификацзията и ще създаде 

нужната система за работа във връзка с тази реформа в дейността на фармацевтичния 

бранш. 

 Убедени сме, че това решение ще бъде съобразено единствено с интереси на 

фирмата и не е обвързано по никакъв начин с възрастта на прокуриста и особено с 

нейното пенсиониране, както дефакто стана ясно на заседание на постояните комисии, че 

няма. 

 Предлагам да се конкретизира и прецизира правното основание на решението на 

Общински съвет Исперих, което предстои да вземе и то да е на основание чл. 21, т.9 от 

ЗМСМА, който се явява специален за конкретния случай и регламентира решенията 

свързани с търговските дружества, в.т.ч. избора и освобождаването на представителите на 

общински съвет в търговските дружества, какъвто се явява търговския управител – 

прокуриста на дружеството. 

 Във връзка с гореизложеното ние предлагаме вносителя да оттегли докладната 

записка и тя да се разгледа в края на финансовата 2019 година. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председателна Общински съвет Исперих. 

 Колеги постъпи и второ предложение по проекта за решение. Действително чл.21, 

т.9 от ЗМСМА, който се явява специален за конкретния случай и регламентира решенията 

свързани с търговските дружества, в.т.ч. избора и освобождаването на представителите на 

общински съвет в търговските дружества, какъвто се явява търговския управител – 

прокуриста на дружеството и ще бъде добавен към основанието за решение дори и да не 

се гласува като предложение, тъй като това е материално правното основание за 

освобождаването на прокуриста. 

 Що се отнася за направеното предложение от групата съветници на ДПС 

освобождаването на прокуриста да стане в края на финансовата година ще го подложим 

на гласуване, тъй като това гласуване е поименнно и първо ще гласуваме предложението 

на решение на Кмета на община Исперих. 

 Има ли други желаещи да вземат отношение по докладната записка. 

 Заповядайте г-н Вутов. 

 

 Венелин Вутов – заместник председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Преди три години внесох докладна записка за освобождаване на прокуриста на 

Общинска аптека Исперих. Сега когато финансовото състояние е добро, считам че 

нуждата от прокурист е изчерпана. Това което обеща г-жа Родоплу да стабилизира 

финансовото състояние на аптеката е направено. Поддържам решението на Кмета на 

общината за освобождаването на прокуриста на Общинска аптека Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи? 

 Заповядайте г-жо Родоплу. 

 

 Джанан Родоплу – прокурист на „ Общинска аптека Исперих“ ЕООД. 

 Уважаеми общински съветници, 

 На заседание на постояните комисии се постарах да изложа аргументите, че тези 

месеци до края на годината са важни за аптеката. Темата се измести към възрастта и 

възнаграждението ми, което много се надявам да не вземате впредвид при вземане на 

решение, апелирам към Кмета на общината изключете ме мен ако щете, но 

освобождаването на прокуриста като длъжност нека бъде в края на финансовата година за 

да може да си свърше работата в рамките на тази финансова година. Реформата в аптеките 

е много тежка, тази верификация трудно може да се направи без администратор в 

аптеките каквито има по другите аптеки. В общинска аптека Исперих има пет добри 

аптекари, които се занимават с реализацията на дейността си без административна работа 

и още ние нямаме и щатен счетоводител. Дружеството има нужда от прокурист за тези три 

месеца и ако това Ви притеснява променет възнаграждението ми, но молбата ми чисто 

професионално е тази. Решението, което ще вземете е Ваше. Позволете ми в края на 

мандата Ви да благодаря на всички Ви и на Кмета на общината за добрата работа  и 

сътрудничество. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо Родоплу. 

 Колеги ако няма други желаещи да преминем към гласуване. Гласуваме проекта за 

решение на Кмета на община Исперих. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 12.09.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Освобождаване на г-жа Джанан Мустафа Родоплу от длъжност 

Прокурист на „ ОБЩИНСКА АПТЕКА – ИСПЕРИХ“ ЕООД 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР  Против   

 3. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮ  против  П  

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  Против  П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ  против  П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  Против  П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     
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11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ    против  П  

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ   Въздържал се П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ  против  П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П 

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИРЯМ За    П  

26. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ   против  П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ  против  П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 17 9 1 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 730 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 , т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 25, ал.1 и чл.147, ал. 2 

от ТЗ, чл. 12, ал.1, т.13 и т. 19 от Наредба № 26 на Общински съвет – Исперих за 

условията и реда за упражняване правата на собственост на община Исперих в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански 

дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, и чл.8 от Учредителeн акт – 

Устав на Еднолично дружество с ограничена отговорност „ОБЩИНСКА АПТЕКА-

ИСПЕРИХ“ ЕООД 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава г-жа Джанан Мустафа Родоплу от длъжност Прокурист на 

„ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ ЕООД, поради пенсиониране. 

2. Възлага на Управителя на „ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ ЕООД, да 

прекрати договора за търговско управление с г-жа Джанан Мустафа Родоплу, считано от 

12.09.2019г. -датата на приемане на решението от Общински съвет Исперих. 

3. Възлага на Управителя на „ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ ЕООД, гр. 

Исперих да подаде заявление за вписване на промените /освобождаването на Прокуриста/ 

в обстоятелствата в „ОБЩИНСКА АПТЕКА-ИСПЕРИХ“ ЕООД, ЕИК116009742 със 
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седалище и адрес на управление: гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Ахинора“ 

№1 в Агенцията по вписванията в гр. Разград. 

 

 Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му.  

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Удължаване срока на договор между община Исперих и „Експресбанк“ 

АД за наем на помещение от първи етаж на административна сграда в град Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В информационния център за обслужване на граждани на община Исперих е 

постъпило Заявление с вх. № ОС-408/30.07.2019г. от  „Експресбанк“ АД, ЕИК 813071350 

представлявано от изпълнителните директори Мартина Ангелова Мачева и Ерик Хаушилд 

чрез пълномощник г-н Тошко Асенов Тошков – Регионален директор на „Експресбанк“ 

АД ГРУПА ПЛЕВЕН, с което лицето заявява, че желае срока на Договор за наем № 145 от 

06.10.2014г. на помещение от първи етаж на административна сграда в град Исперих 

наето за офис на банка да бъде удължен. Договорът е действащ към датата на подаване на 

заявлението. 

Договорът за наем № 145 от 06.10.2014 г. е сключен с Община Исперих след 

проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от първи 

етаж на административна сграда в град Исперих за офис на банка на 19.09.2014год. с площ 

86,30 кв.м, срещу достигната месечна наемна цена в размер на 1 726,00  лв. без ДДС. 

Наемателят няма неразплатени и просрочени задължения по договора.  

С оглед на доброто стопанисване на имота считам, че е във взаимен интерес да се 

удължи срока на цитирания договор за наем с още 5 години, на основание §78 ал.2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползване на помещението ще бъде 10 години. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет Исперих, да вземе 

следното 

 

 Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

 



 43 

 

                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

                                                      Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем № 145 от 

06.10.2014г., сключен между Община Исперих и „Експресбанк“ АД, ЕИК 813071350 

представлявано от изпълнителните директори Мартина Ангелова Мачева и Ерик Хаушилд 

чрез пълномощник г-н Тошко Асенов Тошков – Регионален директор на „Експресбанк“ 

АД ГРУПА ПЛЕВЕН въз основа на проведен търг с явно наддаване през 2014г. за 

отдаване под наем на помещение от първи етаж на административна сграда в град 

Исперих за офис на банка, с реална площ 86,30 (осемдесет и шест цяло и тридесет) кв.м, 

находящо се на ул. „Васил Левски“ №70 в град Исперих, парцел VII, кв. 29 по Акт за 

частна общинска собственост № 92 от 09.03.2002 год., вписан в Агенцията по вписванията 

на 30.03.2003г., дело №212, вх. Рег.№ 374, том II, парт. № 954, срещу месечна наемна цена 

в размер на 2 589,00 (две хиляди петстотин осемдесет и девет) лева без ДДС, съгласно 

Приложение №1 към Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Исперих – Тарифа за определяне на начални месечни 

наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на общински недвижими 

имоти. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

към Договор за наем № 145 от 06.10.2014г. за удължаване срока на договора от 

06.10.2019г. до 06.10.2024г. 

3. Останалите клаузи по договора да останат непроменени. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14–дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

09.09.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 09.09.2019 г. от 

14.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      

                  

      Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

8 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Тодоров. 

 
Венцислав Тодоров – за председател на ПК по „ Финанси и бюджет“ 

На заседание ПК по „ Финанси и бюджет” проведено на 09.09.2019 г. от 13.30 часа, 

след  разглеждането на докладната записка. 

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 12.09.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Удължаване срока на договор между община Исперих и „Експресбанк“ 

АД за наем на помещение от първи етаж на административна сграда в град Исперих 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮ За    П  

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  



 45 

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     

11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ  За     П  

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П 

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИРЯМ За    П  

26. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 731 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

 

 

                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

                                                      Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем № 145 от 

06.10.2014г., сключен между Община Исперих и „Експресбанк“ АД, ЕИК 813071350 

представлявано от изпълнителните директори Мартина Ангелова Мачева и Ерик Хаушилд 

чрез пълномощник г-н Тошко Асенов Тошков – Регионален директор на „Експресбанк“ 

АД ГРУПА ПЛЕВЕН въз основа на проведен търг с явно наддаване през 2014г. за 

отдаване под наем на помещение от първи етаж на административна сграда в град 

Исперих за офис на банка, с реална площ 86,30 (осемдесет и шест цяло и тридесет) кв.м, 

находящо се на ул. „Васил Левски“ №70 в град Исперих, парцел VII, кв. 29 по Акт за 
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частна общинска собственост № 92 от 09.03.2002 год., вписан в Агенцията по вписванията 

на 30.03.2003г., дело №212, вх. Рег.№ 374, том II, парт. № 954, срещу месечна наемна цена 

в размер на 2 589,00 (две хиляди петстотин осемдесет и девет) лева без ДДС, съгласно 

Приложение №1 към Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Исперих – Тарифа за определяне на начални месечни 

наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на общински недвижими 

имоти. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

към Договор за наем № 145 от 06.10.2014г. за удължаване срока на договора от 

06.10.2019г. до 06.10.2024г. 

4. Останалите клаузи по договора да останат непроменени. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14–дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 

Относно: Разработване на ПУП – ПП / парцеларен план/ за изграждане на директен 

разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена 

мощност на „ Каолин „ ЕАД гр. Сеново, з производство на продукти от индустриални 

материали в гр. Дулово – Промишлена зона – Юг, на територията на Община Исперих за 

имоти извън границите на урбанизирани територии, / Землище на гр. Исперих, с. Лъвино, 

с. Китанчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево/ обл. Разград и одобряване на 

задание. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад –Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

                 От Мина Александрова Вълева – Радкова, явяваща се пълномощник на “Каолин” 

ЕАД – гр. Сеново,  има подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-

849/19.08.2019 год. за Разработване на ПУП – ПП (парцеларен план) за ) за Изграждане на 

директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена 

мощност на “Каолин” ЕАД - гр. Сеново, за производство на продукти от индустриални 

минерали в гр. Дулово – Промишлена зона – Юг, на територията на Община Исперих, за 

имоти извън границите на урбанизирани територии  (Землища на гр. Исперих, с. Лъвино, с. 

Китанчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево), обл. Разград и одобряване на Задание .    

        Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за разработване на  ПУП – 

ПП, въз основа на изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1  от ЗУТ, се разрешава с 

Решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от общия брой на съветниците,  

предвид което предлагам Общинския съвет да вземе следното 
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                                                        Р Е Ш Е Н И Е : 

 

          Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за 

Изграждане  на директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се 

производствена мощност на “Каолин” ЕАД - гр. Сеново, за производство на продукти от 

индустриални минерали в гр. Дулово – Промишлена зона – Юг, на територията на Община 

Исперих, за имоти извън границите на урбанизирани територии  (Землища на гр. Исперих, с. 

Лъвино, с. Китанчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево), обл. Разград и одобряване 

на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11  от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

            1.Разрешава Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за Изграждане на 

директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена 

мощност на“Каолин” ЕАД - гр. Сеново, за производство на продукти от индустриални 

минерали в гр. Дулово – Промишлена зона – Юг, на територията на Община Исперих, за 

имоти извън границите на урбанизирани територии  (Землища на гр. Исперих, с. Лъвино, с. 

Китенчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево),, обл. Разград  

       2.  Одобрява  Задание,    

       3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок от 

приемането му.  

  Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред  

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ” проведено на 

09.09.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 09.09.2019 г. от 

14.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.      
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        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

8 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 732 
 

                   Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за 

Изграждане  на директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се 

производствена мощност на “Каолин” ЕАД - гр. Сеново, за производство на продукти от 

индустриални минерали в гр. Дулово – Промишлена зона – Юг, на територията на Община 

Исперих, за имоти извън границите на урбанизирани територии  (Землища на гр. Исперих, с. 

Лъвино, с. Китанчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево), обл. Разград и одобряване 

на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11  от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

            1.Разрешава Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за Изграждане на 

директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена 

мощност на“Каолин” ЕАД - гр. Сеново, за производство на продукти от индустриални 

минерали в гр. Дулово – Промишлена зона – Юг, на територията на Община Исперих, за 

имоти извън границите на урбанизирани територии  (Землища на гр. Исперих, с. Лъвино, с. 

Китенчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево),, обл. Разград  

       2.  Одобрява  Задание,    

       3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок от 

приемането му.  

  Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред  

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  
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 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на община Исперих. 

Относно: Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 „Подкрепа за лицата 

с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – заместник Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

В община Исперих функционират Център за настаняване от семеен тип и Дневен 

център за деца и младежи с увреждания, които покриват потребността от социални услуги 

за деца и младежи в неравностойно положение. Отчитайки необходимостта от услуги за 

възрастни лица още през 2017 година Общинската администрация включи в Плана за 

социалните услуги и депозира пред Агенция за социално подпомагане намерението си за 

разкриване на услуги за възрастни хора и хора с увреждания. В резултат на това, Община 

Исперих получи от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ покана за кандидатстване с проектно предложение по откритата на 02.07.2019г. 

процедура „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“. Исперих ще бъде една от 

единадесетте общини, в които по схемата ще бъдат изградени Центрове за подкрепа на 

лицата с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, 

съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 

2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Центровете 

ще осигуряват дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, 

терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи 

грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно 

спецификата и потребностите на целевата група. 

Общински експерти работят по подготовката на техническия проект за 

преустройство на сгради, построени в УПИ I-698, квартал 122 по регулационния план на 

гр.Исперих за целите на проекта и по разработването на формуляра за кандидатстване. 

Центърът ще бъде с капацитет 30 места, а услугата ще бъде предоставена 12 месеца, след 

което ще се кандидатства за държавно делегиране. 

Във връзка с планираните ремонтни дейности по обособяването на помещенията е 

необходимо кандидатът да представи Решение на Общинския съвет за  предоставяне на 

сградите за нуждите на Центъра за времето на изпълнение на проекта и със срок не по-

малко от 6 месеца след приключване на проекта. С Решението следва да бъде изразено 

съгласие за подаване на проектното предложение по конкретната процедура и за 

създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки 

множествени увреждания. Общинският съвет следва да поеме и ангажимента по 

поддържане на услугите за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след 

приключване на проекта. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 

„Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Исперих да подаде проектно предложение по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 

„Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“; 

2. Дава съгласие за предоставяне на поземлен имот I-698 в квартал 122, отреден за 

обществено застрояване с площ 4 675 кв.м, ведно с построените в имота сгради: 

1.Двуетажна масивна нежилищна сграда № 1 със застроена площ 99 кв.м, отреден за 

спортен комплекс; 2. Едноетажна масивна нежилищна сграда № 2 със застроена площ 332 

кв.м, отреден за спортен комплекс и 3. Едноетажна нежилищна сграда № 3 със застроена 

площ 32 кв.м, отреден за спортен комплекс с Акт № 6226 за публична общинска 

собственост от 16.06.2016год. за нуждите на проекта за срока на неговото изпълнение и 

със срок не по-малко от 6 месеца след приключването му; 

3. Дава съгласие за създаване на функциониращ Център за подкрепа на лица с 

увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания и поддържане на 

услугите за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след приключване на проекта. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 

09.09.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева  

 

Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 09.09.2019 г. от 

14.30 часа, след  разглеждането на докладната записка          

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

8 5 5 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

09.09.2019 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 
 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Въпроси, мнения, предложения по проекто решението. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 12.09.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на община Исперих. 

Относно: Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 „Подкрепа за лицата 

с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮ За    П  

 4. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 5. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА     

11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ  За     П  

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

15. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

16. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  
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18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П 

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИРЯМ За    П  

26. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ  За    П  

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П 

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 27 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 733 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 „Подкрепа 

за лицата с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Исперих да подаде проектно предложение по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 

„Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“; 

2. Дава съгласие за предоставяне на поземлен имот I-698 в квартал 122, отреден за 

обществено застрояване с площ 4 675 кв.м, ведно с построените в имота сгради: 

1.Двуетажна масивна нежилищна сграда № 1 със застроена площ 99 кв.м, отреден за 

спортен комплекс; 2. Едноетажна масивна нежилищна сграда № 2 със застроена площ 332 

кв.м, отреден за спортен комплекс и 3. Едноетажна нежилищна сграда № 3 със застроена 

площ 32 кв.м, отреден за спортен комплекс с Акт № 6226 за публична общинска 

собственост от 16.06.2016год. за нуждите на проекта за срока на неговото изпълнение и 

със срок не по-малко от 6 месеца след приключването му; 

3. Дава съгласие за създаване на функциониращ Център за подкрепа на лица с 

увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания и поддържане на 

услугите за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след приключване на проекта. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник – Кмет на община Исперих 

относно: Проектни предложение по процедура BG05M90P002-2.033 – МИГ 

Исперих „ Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

 Айджан Бейтула – заместник – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С Решение № РД05-212/ 27.08.2019г. Ръководителят на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ одобри доклада на оценителната комисия на МИГ 

Исперих и прие становището за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

одобрените проектни предложения на Община Исперих и НЧ „Рома – Вазово - 2007год.“ 

с.Вазово по процедура BG05M9OP002-2.033 - МИГ Исперих „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности“. 

Проектът на Община Исперих е на стойност 199 993,75лв. и е в партньорство със 

Сдружение „Асоциация Интегро“ гр.Разград. Насочен е към подобряване на достъпа до 

заетост, социални и здравни услуги за социално изключени лица, живеещи в тежки 

социално-икономически условия. Проектът включва дейности по идентифициране на 

неактивни лица и тяхното мотивиране за участие в пазара на труда; обучение за 

придобиване на ключови компетенции; стажуване и заетост; осигуряване на социална 

подкрепа и здравно консултиране.  

Проект „Овластяване на жените от уязвимите общности чрез разширяване на 

мрежата от Майчни центрове в Община Исперих“ на НЧ „Рома – Вазово – 2007год.“ 

с.Вазово е на стойност 199 804лв. и ще се реализира с партньорството на Община 

Исперих. Основната цел на проектното предложение е да допринесе за по-успешната 

социално-икономическа интеграция на жените от уязвимите общности на територията на 

МИГ Исперих, прилагайки модела на Майчините центрове в 4 населени места в общината, 

където живее компактно ромско население – кв. „Запад“ на гр.Исперих, с.Подайва, 

с.Китанчево и с.Вазово. Проектът ще включва и дейности за насърчаване на заетостта чрез 

придобиване на ключови компетенции; насърчаване участието на жените от уязвимите 

общности в обществения живот и във формирането на местните политики на територията 

на МИГ Исперих.  

За изготвянето на административните договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ между Управляващия орган и одобрените кандидати е необходимо 

Община Исперих и НЧ „Рома – Вазово – 2007год.“ да представят споразумения за 

партньорство по образец (Приложение V от документите към административния договор). 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 и чл.59 и сл. от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет - 

Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество между Община Исперих и 

партньора Сдружение „Асоциация Интегро“ гр.Разград по проект BG05M9OP002-2.033-

0003 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община 

Исперих“. 

2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество между Община Исперих и 

НЧ „Рома – Вазово - 2007год.“ с.Вазово по проект BG05M9OP002-2.033-0004 

„Овластяване на жените от уязвимите общности чрез разширяване на мрежата от Майчни 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
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центрове в Община Исперих“. 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф –Председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване». 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на 

09.09.2019 г. от 14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева  

 

Росица Митева –Председател на ПК по «Законност и обществен ред». 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 09.09.2019 г. от 

14.30 часа, след  разглеждането на докладната записка          

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

8 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура, спорт и 

туризъм». 

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на 

09.09.2019 г. от 16.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на заседание 

на Общински съвет Исперих. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Въпроси, мнения, предложения по проекто решението. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 27 25 0 1 

Общинския съветник Метин Шефкет не участва в гласуването. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 734 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 и чл.59 и сл. от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет - 

Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество между Община Исперих и 

партньора Сдружение „Асоциация Интегро“ гр.Разград по проект BG05M9OP002-2.033-

0003 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община 

Исперих“. 

2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество между Община Исперих и 

НЧ „Рома – Вазово - 2007год.“ с.Вазово по проект BG05M9OP002-2.033-0004 

„Овластяване на жените от уязвимите общности чрез разширяване на мрежата от Майчни 

центрове в Община Исперих“. 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 
 
 

 
 

 

 ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания и становища на граждани. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 В деловодството на Общински съвет Исперих няма постъпили питания от 

граждани. 

 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
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 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева имахте питане. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред“. 

 Питането ми е към Кмета на общината и администрацията. Защо конкретно става 

въпрос за ул. „Вежен“  до половината е асфалтирана, а другата част е закърпена. Мисля, 

че тя е приета за цялостно асфалтиране. 

 

 Кмета на общината г-н Руфад отговори на питането. 

 Наистина е така, ул. „Вежен“ е дадена да се асфалтира цялата, но от всичките 

средства 36 000лв. до където стигнат средствата до там се асфалтира. Средствата са 

повече, но с наличните в момента можем да асфалтираме това разстояние. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли други питания. 

 Няма. 

 Закривам заседанието на Общински съвет Исперих в 17.48 часа. 

 

Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 

 

 


